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Groepsleiding 
Beste ouders en leden, 

Hoewel de kampen nog fris in het geheugen zitten is het al terug tijd 

om het nieuwe scoutsjaar af te trappen. Dit doen we met onze 

jaarlijkse startdag. Hopelijk heeft iedereen genoten van de lekkere 

frietjes en frisse drankjes! Nu deze leuke dag erop zit staan we met 

zijn allen paraat om er weer een fantastisch jaar van te maken. Voor 

zij die niet meer kunnen wachten, volgende week beginnen we eraan! 

Tijd dus om nieuwe vriendjes en vriendinnetjes te maken of je 

medeleden terug te zien na een toch wel lange twee maanden.  

Bij een nieuw jaar horen nieuwe gezichten. Jullie leiding is door een 

leuk spel op de startdag achterhaald, maar je zal ze doorheen het 

scoutsjaar nog wel beter leren kennen! Hier zullen we ons beperken 

tot het voorstellen van de groepsleiding.  

Wannes heeft er ondertussen al 5 jaar opzitten bij de 26, waaronder 

1 jaar als groepsleiding. Waarschijnlijk geen onbekende voor jullie dus. 

Voor zij die hem nog niet kennen of maar niet genoeg van hem kunnen 

krijgen, zullen hem nog regelmatig op zondag zien passeren. Helaas 

niet meer als actieve leiding.  

Ik, Cato, start aan mijn derde jaar leiding bij de 26 en zal ook nog 

elke zondag paraat staan om samen met een tak er een onvergetelijk 

jaar van te maken. Je zal me dus geregeld tegen komen op de scouts 

waar jullie Wannes of mij altijd mogen aanspreken voor moesten jullie 

met vragen zitten. Een mailtje sturen mag natuurlijk ook. Ons 

mailadres vindt je iets verder in de paradob.  

 

Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als ons en tot zondag.  

Wannes en Cato 
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Kapoenen 
 

 

Zondag 16 september: Kennismakingsspelletjes (14h-17h) 

Joehoe, na een lange, leuke vakantie terug 

scoutsdagen! Natuurlijk is het belangrijk om 

iedereen goed te leren kennen en hoe doen we 

dat? Door  

kennismakingsspelletjes natuurlijk!  

 

 

Zondag 23 september: Prinsen en prinsessen (14h-17h) 

Zet je kroontje op, en trek en prachtige baljurk 

aan of je helm en stoere prinsenoutfit. Vandaag 

gaan we als echte prinsen en prinsessen leven. 

Natuurlijk moeten we oppassen voor draken, 

trollen,…  

Zijn jullie niet bang en durven jullie de uitdaging aan? ‘tuurlijk kunnen 

jullie dat!’ 

Kom dan zeker deze zondag meespelen. We zien jullie dan!  
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Zondag 30 september: Alles op wieltjes (14h-17h) 

Doe je rollerskates aan, neem je skatebord mee, kom 

met je fiets,… Want vandaag is het alles op wieltjes 

vergadering. Het wordt de heetste vergadering, 

want we gaan vlammen vandaag! Neem zeker wat 

drinken mee, want we zullen dorst hebben na al die 

inspanning!  

 

 

Zondag 7 oktober: Familiezondag (10h -17h)  

Vandaag is het helaas geen scouts! Jullie mogen een dag uitrusten, 

volgende week vliegen we er weeral in!  

 

 

Zondag 14 oktober: Groepsdag + Schattentocht (9h-17h)  

We zoeken een schat vandaag. Daar hebben we een schatkaart voor 

nodig en een paar goede padvinders. Wij kunnen 

zeker wat hulp gebruiken. Want tijdens onze 

tocht zullen we ook moeten oppassen voor 

gevaren.  

Trek je goede stapschoenen aan en we vertrekken op tocht.  
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Zondag 21 oktober: willy wonka vergadering (14h-17h)  

Ooit de film Sjakie en de chocoladefabriek 

gezien? Zo ja, vandaag wordt zo’n vergadering. 

We gaan zelf een gigantisch snoepfabriek 

opbouwen met grote chocoladefonteinen, grote 

snoepparken,…  

 

Kom mee deze vergadering en maak de creatiefste snoepfabriek! Zie 

jullie dan!  

 

Zondag 28 oktober: halloweenvergadering (14h-

17h)  

Het is Halloween. Kleedt je maar zo griezelig 

mogelijke en dan kunnen we samen griezelen. Het 

wordt een van de zotste vergaderingen ;).  

Verkleden mag zeker altijd!  

 

Dikke kussen  

 

 

 

  

 

 

 

Kerri                   Zazoe                  Apodemus                 Nal   
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Welpen 
 

 

Zondag 16 september: Kennismakingsvergadering (10u-17u) 

De eerste van het jaar! We gaan vandaag elkaar 

allemaal een beetje beter leren kennen. Jullie 

zullen sommige leiding & leden al wel kennen, maar 

er zitten ook een paar nieuwe gezichten bij! Vergeet geen eten & 

drinken. 

 

 

Zondag 23 september: Speeltuinentocht (10u-17u) 

We gaan speeltuinen keuren in merksem en 

omstreken vandaag. Krijgen ze de goedkeuring 

van de welpen van de beste scouts van het land? 

Dat zullen we moeten zien dan! Breng zeker 

voldoende eten en drinken mee!! 

 

 

Zondag 30 september: Bosspel (10u-17u) 

Vandaag trekken we voor het eerste maal naar het 

bos. Wat er juist zal gebeuren is nog een beetje een 

verrassing, maar jullie mogen eventueel camouflage 

kleren aandoen! Vergeet zeker jullie middagmaal, 

drinken en 4-uurtje niet! 
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Zondag 7 oktober: Familiezondag  

Het is spijtig genoeg geen scouts vandaag! Geniet van jullie vrije dag 

en zie dat je goed uitgerust bent voor volgende week! 

 

Zondag 14 oktober:Groepsdag + superheldenvergadering (9u-17u) 

Het eerste groepsontbijt van het jaar. De leiding 

smeert boterhammen voor jullie, en aansluitend is het 

de allereerste groepsformatie! Maar er bleek iets mis 

te zijn met die boterhammen… Na de middag gebeuren 

er heel vreemde dingen. We gaan op zoek naar een 

verklaring! 

 

 

Zondag 21 oktober: avonturenvergadering (10u-17u) 

Vandaag gaan we op zoek naar een schat! De 

leiding heeft ergens een schatkaart op de kop 

kunnen tikken, en we gaan met z’n allen op tocht. 

Welke geheimen zullen we ontdekken? Vergeet 

jullie eten en drinken niet! 

 

 

Zondag 28 oktober: Wat zijn wij? Welpen! (10u–17u) 

“Leider, waarom heb jij zo’n rare naam?” 

Vandaag gaan we proberen het welpenverhaal 

iets te verduidelijken voor jullie? Benieuwd 

wat het gaan zijn? Zeker komen!! Vergeet 

jullie eten en drinken niet! 
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Dikke kussen  

 

  Phao   Baloe   Pippa  Akela 
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TROMMELKORPS 
 

 

Zondag 16 september: Eerste vergadering 17u15-18u15 

Na heel lang wachten is het eindelijk weer zo ver; we gaan weer 

trommelen! Vandaag verwelkomen we natuurlijk ook al nieuwe 

trommelaars en zorgen we voor trommels. Het trommelkorps is voor 

kinderen vanaf 2de jaar welp en is een leuke aanvuller van de 

vergaderingen. Zoals u wellicht wel weet trommelen we elk jaar de 

laatste 2 km naar Scherpenheuvel en doen we ook veel andere 

activiteiten. Kom zeker eens proberen! 

 

Zondag 23 september: 17u15-18u15 

 

Zondag 30 september: 17u15-18u15 

 

Zondag 7 oktober: Familiezondag 

Vandaag houden we even een pauze en is het ook geen trommelen. 

 

Zondag 14 oktober: 17u15-18u15 

 

Zondag 21 oktober: 17u15-18u15 

 

Zondag 28 oktober: 17u15-18u15 
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Adressenlijst 
 

 

 

Kapoenen           Kapoenen@scouts26.be 

Cato Philips            0493/62.31.07              cato.philips@gmail.com  

Charlotte Goovaerts         0471/71.99.28        goovaerts.charlotte@gmail.com 

Nils Mertens  0468/10.91.22        nils.mertens@telenet.be 

Kaat Robberechts  0470/58.99.25        robberechts-kaat@hotmail.com 

Welpen           Welpen@scouts26.be 

Maxim Mandeville  0478/59.83.24             mandeville.maxim@gmail.com 

Ruth de Langh  0496/21.61.09        ruthdelangh@hotmail.com 

Sarah Lallemand  0472/49.78.49        sarahlallemand@hotmail.com 

Jarne Fokker  0470/37.31.59        jarne.fokker@gmail.com 

 

Jonggivers           Jonggivers@scouts26.be 

Laure Meutermans  0474/08.81.93        laure.meutermans@gmail.com 

Jens de Hert  0471/08.30.52              jensdehert@gmail.com 

Ruben Bastiaens  0470/51.31.08        rubenbastaens2000@gmail.com 

Quinten Philibert  0472/31.59.94        quinten.philibert@gmail.com 

Lien de Pauw   0479/22.09.50        lien.de.pauw@hotmail.com 

 

Givers            Givers@scouts26.be 

Tomas Mertens  0468/10.35.99        tomas.mertens@telenet.be 

Lien Philips   0492/99.96.60             lien.philips@gmail.com 

Pieter Gysemans  0489/51.66.61        pietergysemans@gmail.com 

 

Groepsleiding          Groepsleiding@scouts26.be 

Cato Philips            0493/62.31.07              cato.philips@gmail.com  

Wannes Philips  0487/29.35.08        wannes.philips@gmail.com 
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Voorzitter 

Jeroen Lambrechts 0486/71.80.26       jeroenlambrechts@hotmail.com 

  

Penningmeester 

Cedric Mandeville  0478/59.83.21        cedricmandeville@hotmail.com 

 

Secretaris 

Jan Dumon    0495/51.01.33         jan.dumon@telenet.be 

 

Materiaalploeg 

Jasper van Hassel  0494/71.16.66        jap_v.h@hotmail.com 

 

Trommelkorps 

Ward van Hassel  0497/38.78.04        wardvanhassel@gmail.com 

 

Paradob 

Maxim Mandeville           0478/59.83.24             Mandeville.maxim@gmail.com 
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Jonggivers 
 

 

Zondag 16 september: Kennismakingsdag (10h-17h) 

Vandaag is de eerste scoutsdag van 

het nieuwe jaar. Er zullen een deel 

bekende gezichten zijn, maar er 

zullen ook zeker wat nieuwe gezichten 

bij zijn. Dus gaan we elkaar vandaag 

wat beter leren kennen. Uiteraard 

doen we dit met enkele superleuke 

spelletjes. Vergeet zeker geen lunchpakket, 4-uurtje en drinken. 

 

 

Zondag 23 september: Bosspel (10h-17h) 

Nu dat we elkaar beter hebben 

leren kennen is het meteen tijd 

om er in te vliegen. We nemen 

onze fiets en gaan de 

nabijgelegen bossen eens 

verkennen. Hoe we dit precies 

gaan doen, dat zal je te weten 

komen op zondag. Vergeet ook geen lunchpakket, je fiets, 4-uurtje en 

een drankje.  
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Zondag 30 september: alles op wieltjes (10h-17h) 

Nu we vorige week hebben gezien om vinnig 

jullie zijn op jullie benen is het tijd om te 

testen of jullie ook zo vinnig zijn op wieltjes. 

Dit doen we d.m.v. verschillende proeven op 

wieltjes. Iedereen heeft een fiets dus deze 

zondag is de kans om jullie coolste vervoer 

mee te nemen en te showen. Vergeet geen lunchpakket en 4-uurtje. 

 

 

Zondag 7 oktober : Familiezondag 

De eerste zondag van de maand. Dat wil zeggen 

familiezondag. Wij vinden het ook ontzettend 

jammer dat we jullie een weekje moeten missen. 

Maar dit is de ideale moment om langs te gaan bij 

oma’s, opa’s, tantes, nonkels,… En volgende week 

zien we jullie dan terug. 
 

 

Zondag 14 Oktober: Boeman + groepsontbijt (9h-17h) 

Één keer per maand is het groepsontbijt. Dat 

wil zeggen dat de leiding voor ontbijt zorgt en 

dat jullie om 9 uur op de scouts verwacht 

worden om jullie buikjes rond te eten. Ook 

mama’s, papa’s, broers en zussen mogen 

meekomen. Na het ontbijt trekken we met de 

jonggivers Merksem in om een superdeluxe 

versie boeman te spelen. Hierbij zullen ze 

moeten laten zien dat ze snel kunnen zijn en zich goed kunnen 

verstoppen. Vergeet geen lunchpakket, 4-uurtje en drinken. 
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Zondag 21 oktober: Techniek/kookvergadering (10h-17h) 

Vandaag mogen de jonggivers 

voor de eerste keer laten zien 

wat ze al kunnen van 

scoutstechnieken. Sjorren, zagen, 

bijlen, koken,… Alles zal vandaag 

getest en bijgeschaafd worden. 

Om deze vergadering in een 

leukere jasje te steken gaan de 

jonggivers dan ook hun eigen 

middagmaal koken. Dus moeten ze deze zondag geen lunchpakket 

meenemen, maar wel een 4-uurtje. 

 

 

26-27-28 oktober: Jonggiverweekend 

Zo ver in het jaar lijkt het nog niet, maar na 2 

maanden is het misschien wel eens tijd om op 

weekend te gaan. Een heel weekend samen spelen, 

eten en slapen. 

Waar: Geheim, Thema: Geheim, Spelletjes: 

Geheim 

Voor het oplossen van die geheimen volgt er nog een brief. 
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Quinten Ruben       Lien   Laure    Jens 
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Givers  
 

Zondag 16 september: Kennismakingsdag + vriendjesdag (10h-17h) 

Natuurlijk weten wij dat jullie elkaar al kennen vanaf 

jullie 6 jaar, maar we veranderen toch allemaal door 

de jaren heen. Wie weet wat we allemaal nog te 

weten kunnen komen over elkaar na deze lange 

vakantie. Stel dat er nieuwe leden zijn, dan moeten 

we die zeker ook leren kennen. Aarzel dus zeker niet om je best 

vrienden mee te nemen en hen mee te laten genieten van het 

geweldige leven van een scout. Vergeet geen lunch, drinken en 4-uur. 

 

 

Zondag 23 september: Homo Universalis (10h-17h) 

Het sluit eigeblijk een klein beetje aan op 

vorige week. We kennen elkaar al een beetje, 

maar nu willen we echt weten wie de beste is in 

alles. Smeer die armen, beentjes en al de rest 

maar goed in, want het wordt strijden vandaag! 

Vergeet geen lunch, drinken en 4-uur. 

 

 

Zondag 30 september: Tragger Hippy (10h-17h) 

Velen van jullie zullen dit programma niet kennen, 

toch gaan we er een hele zondag rond doen. Kijk 

zeker eens enkele filmpjes. Wat we deze zondag 

gaan doen, is nog een geheim. Al kunnen we wel al 

zeggen dat het super grappig gaat zijn! Vergeet geen lunch, drinken en 

4-uur. 
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Zondag 7 oktober: Familiezondag  

Jammer, maar helaas. Na al drie geweldige weken achter 

de rug te hebben, is het tijd om weer eens een zondag met 

de mama en de papa door te brengen. Geniet van de rust 

en het uitslapen, want volgende week vliegen we er weer in. 

 

 

Zondag 14 oktober: Stadsspel (9h-17h) 

Na een weekje rust, beginnen we deze week 

weer goed en wel met een lekker ontbijtje dat 

gemaakt is met veel liefde door de leiding. Eet 

maar goed, want de energie kunnen we zeker 

gebruiken tijdens de rest van de vergadering. 

We trekken erop uit naar ’t stad om een 

geweldig leuk spel te spelen. Vergeet geen lunch, drinken en 4-uur. 

 

 

Zondag 21 oktober: Alles op wieltjes (10h-17h) 

Jaja, we horen het jullie al denken: het is weer tijd 

voor die ene vergadering die we elk jaar hebben. 

Alleen hebben wij voor een geupgradde versie 

gezorgd. Wil je weten wat dit inhoudt? Dan moet je 

maar komen! Vergeet geen lunch, drinken en 4-uur. 
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Vrijdag 26 oktober tot zondag 28 oktober: Weekend (10h-17h) 

Laten we zeggen dat dit uiteindelijk hetgeen is waar 

we allemaal het hardst naar uitkijken. Tijd om eens 

een heel weekend samen te spenderen. Meer info volgt 

nog via een brief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Lien  Pieter  Tomas 

 

 

 
 

 

 

 



20 
 

Uniform 
 

Vanaf de jonggivers dragen we op de scouts een hemd. Hieronder 

vinden jullie wat er allemaal op zo een hemd thuishoort. 
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Kleurplaat 
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Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen 


